We reimagine sustainability
Sinds jaar en dag staan wij bekend als ontwikkelaar van baanbrekende behandelingen
in de zorg. Als Novartis hebben we niet alleen grote ambities om innovatieve
geneesmiddelen en diensten te ontwikkelen, maar zijn wij ook elke dag bezig om deze
zo duurzaam en verantwoord mogelijk bij de patiënt te krijgen.
Overeenkomstig de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg richten we onze
bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk in en ondersteunen en stimuleren we onze
werknemers om in al hun activiteiten zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. We
hebben diverse stappen gezet op zowel wereldwijd als Nederlands niveau:
1.

Meer circulair werken

a) We zullen uiterlijk in 2025 ons afval halveren en in 2030 volledig plastic
neutraal opereren
 Op kantoor in Amsterdam verminderen we het gebruik van plastic
verpakkingen door te kiezen voor watercontainers in plaats van PETflesjes, onze post te omhullen met biofolie in plaats van plastic, en
geen plastic kantoorartikelen te gebruiken.


Ook hanteren wij strikte voorwaarden over duurzaamheid met onze
leveranciers, zoals het inzetten van FSC-printen.



Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om onze medicijnen
zo duurzaam mogelijk te verpakken.



We maken gebruik van volledig gerecycled papier, verminderen ons
papierverbruik door slimme ICT-toepassingen, en we scheiden ons
afval.



Met onze innovatieve behandelingen maken we vaker gebruik van
het ‘Precision Medicine’ principe. Hierdoor wordt zowel gebruik als
medicijnafval geminimaliseerd. Mooie voorbeelden hiervan zijn
bijvoorbeeld onze cel- en gentherapieën die maar eenmalig hoeven
worden toegediend.

b) We ontwerpen onze producten duurzamer
 Om verspilling van medicijnen tegen te gaan, ontwikkelen we samen
met zorgverleners en gezondheidszorginstanties
voorlichtingsmaterialen en activiteiten die bijdragen aan efficiënter
medicijngebruik.


Ook exploreren we samen met de Vereniging van Innovatie
Geneesmiddelen (VIG) en gezondheidszorginstanties of we de
papieren bijsluiter kunnen vervangen voor een digitale versie.



De CO2-uitstoot van onze poederinhalator voor astmapatiënten is
significant lager (95% volgens onderzoek) dan die van andere
inhalatoren die op drijfgassen werken.

c) We dringen onze CO2-uitstoot terug
 Op het gebied van energie-en klimaatbestendigheid hebben we als
Novartis grote ambities. Voor 2030 hebben we ons ten doel gesteld
om volledig CO2 neutraal te zijn over de gehele productieketen.

2.

3.



In 2025 zullen alle Novartis vestigingen CO2 neutraal zijn - ons
kantoor in Amsterdam heeft een BREEAM-duurzaamheidscertificaat.
Daarnaast hebben we milieuvriendelijke voorwaarden opgenomen in
onze contracten met al onze leveranciers.



We proberen om logistieke processen slimmer in te richten zodat
minder frequent vervoer nodig is. In Europa vervoeren wij onze
medicijnen zo veel mogelijk per schip in plaats van per vliegtuig om
CO2-uitstoot te verminderen



In Nederland stimuleren we onze medewerkers om zoveel mogelijk
gebruik te maken van fiets of openbaar vervoer om naar Amsterdam
te komen. Daarnaast zijn vanaf 1 juli al onze nieuwe auto’s verplicht
elektrisch en proberen we zakenreizen zoveel mogelijk te beperken.
Ook hebben onze medewerkers de keuze om vanuit thuis te werken.

Bescherming van ons water


In samenwerking met zorgverleners, gezondheidszorginstanties en
de VIG ontwikkelen we voorlichtingsmaterialen- en activiteiten om de
awareness rondom juist gebruik van geneesmiddelen te vergroten en
uiteindelijk te voorkomen dat ongebruikte geneesmiddelen in het
milieu terecht komen.



Wereldwijd zullen we in 2030 volledig waterneutraal zijn om zo ons
steentje bij te dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de
gebieden waar wij actief zijn. In 2025 moet het gebruik van water op
alle Novartis vestigingen wereldwijd al gehalveerd zijn en mag er
geen impact zijn op de waterkwaliteit door onze productieprocessen.

Bijdragen aan een gezondere leefomgeving:


Een veranderend klimaat heeft ook invloed op de gezondheid van
mensen. Denk alleen al aan de impact van de stijgende
temperaturen op ouderen of mensen met een chronische
aandoening. Als Novartis maken wij onze medewerkers continu
bewust van het belang van een duurzame en gezonde leefomgeving.
Dat doen we door:
-

Duurzaamheid is opgenomen in het trainingscurriculum voor
medewerkers en daarnaast organiseren wij evenementen voor
onze medewerkers over het onderwerp.

-

We bieden een online CO2 footprint calculator aan om meer
bewust te worden van je persoonlijke gedrag. Hiermee kunnen
medewerkers hun CO2 footprint uitrekenen op basis van o.a.
reisgedrag en het eten van vlees. De calculator laat na afloop zien
hoeveel bomen er geplant moeten worden om de Co2 footprint te
neutraliseren.

-

Om onze toewijding voor duurzaamheid tot uiting te brengen
hebben wij op het kantoor in Amsterdam kunst gekozen die
gelinkt is aan duurzaamheid. Verschillende werken zijn gemaakt
op basis van afval. Op deze manier proberen wij het bewustzijn
over duurzaamheid bij onze medewerkers te vergroten.

-

Daarnaast hebben we een speciaal “Green team” in Amsterdam
die hun collega’s enthousiasmeren en informeren over

duurzaamheid, en op ons hoofdkantoor is er een Chief
Sustainability Officer.
Bij Novartis is ons doel ‘to reimagine medicine’. Duurzaamheid en een gezonde
planeet is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom blijven wij de komende jaren
investeren in duurzame oplossingen die de impact op onze leefomgeving
minimaliseren. Dit past bij onze ambitie om een voorloper te zijn op het gebied van
duurzaamheid.

